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 ความสําเร็จของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

ทําใหปจจุบันมีการใชวัคซีนปองกันโรคอยางแพรหลาย 

และมีการผลิตคิดคนวัคซีนชนิดใหมขึ้นมาอยางตอเน��อง 

การผลิตวัคซีนในปจจุบัน แมไดรับการพัฒนาจนถือวามี

ความปลอดภัยสูง อยางไรกต็าม ผูที่ไดรบัวคัซนีอาจมกีาร

เกิดอาการไมพึงประสงคภายหลังไดรับวัคซีนบางชนิดได 

ซึ�งอาจมีตั้งแตอาการเพียงเล็กนอย หรือรุนแรงจนถึงขั้น

เปนอันตรายตอชีวิต 

 ความหมายของอาการภายหลังไดรับการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค (Adverse Events Following Immu-

nization : AEFI)  จาก  Surveillance of adverse events 

following immunization : Field Guide for Managers of 

Immunization Programmes, WHO Geneva 1997  กลาว

ไววา “An adverse events following immunization  is a 

medical incident that takes place after an immunization 

and is believed to be caused by the immunization.”

 ดังนั้น อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิ

คุมกันโรคหมายถึง ความผิดปกติทางการแพทย ที่เกิดขึ้น

หลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และเชื่อวาภาวะนั้น

อาจเกิดจากการไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค1 

 สาเหตขุองการเกดิอาการภายหลงัไดรบัการสราง

ดารินทร อารียโชคชัย, กนกทิพย ทิพยรัตน 

เสริมภูมิคุมกันโรค อาจเกิดขึ้นเน��องจากปฏิกิริยาของ

วัคซีนที่มีตอรางกาย (Vaccine reaction) หรือจากความ

ผิดพลาดในการบริหารจัดการการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

(Programmatic error) หรือเกิดขึ้นเน��องจากความกังวล

หรือความกลัวตอการฉ�ดวัคซีน (Injection reaction) หรือ

เกดิขึน้โดยบงัเอญิ (Coincidental events) หรอืเกดิขึน้โดย

ไมทราบสาเหตุ (Unknown) ดังน�้

1. เกิดขึ้นเน��องจากวัคซีน (Vaccine reactions)

 โดยปกติเมื่อรางกายไดรับวัคซีน ระบบภูมิคุมกัน

ในรางกาย (Immune system) จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง

ตอวัคซีนนั้น ทําใหเกิดอาการเฉพาะที่ได เชน ปวด บวม 

แดง บริเวณที่ฉ�ด หรือเกิดอาการที่เกิดจากปฏิกิริยาตอ

ระบบอื่นๆ (systemic reaction) เชน อาการไข แตอาจจะ

มอีาการมากนอยแลวแตบคุคล นอกจากนัน้สารทีเ่ปนสวน

ประกอบของวัคซีน ไมวาจะเปนตัวเชื้อ  สารหยุดยั้งการ

เตบิโตของแบคทเีรยี (antibiotic) สารเสรมิฤทธิ ์(adjuvant) 

หรือ สารกันเสีย (preservative)  ก็อาจจะทําใหเกิดอาการ

ไมพงึประสงคหลงัไดรบัการสรางเสรมิภมูคิุมกนัโรคได แต

การเกิดอาการเหลาน�้มักจะเกิดขึ้นเปนเฉพาะบางบุคคล

และบางวคัซนี อาการทีเ่กดิสวนใหญจะไมรนุแรง สวนนอย

อาจมีอาการรุนแรง แบงออกได ดังน�้

 1.1 อาการที่ไมรุนแรง (Mild, common vaccine 

reactions)   

 เฉพาะที่ และอาการที่เกิดจากปฏิกิริยาตอระบบ

อื่นๆ (systemic reaction) อาการเฉพาะที่ เชน ปวด 

บวม แดง บริเวณที่ฉ�ด มักเกิดขึ้นภายใน 5 วัน หลังไดรับ

การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ยกเวนวัคซีนบีซีจีจะเกิดขึ้น

อาการภายหลังได�รับการสร�างเสร�ม
ภูมิคุ�มกันโรค

บทนํา

ความหมายของอาการภายหลังไดรับการ
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค

สาเหตุของการเกิดอาการภายหลังไดรับการ
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค
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ภายใน 2 สัปดาหหรือมากกวา อาการที่เกิดจากปฏิกิริยา

ตอระบบอื่นๆ เชน อาการไข  มักเกิดขึ้นภายใน 1 หรือ 2 

วัน หลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ยกเวนในวัคซีน 

measles/MMR จะเกิดขึ้นภายใน 5 - 12 วัน ประมาณรอย

ละ 10 ของผูที่ไดรับวัคซีนจะมีอาการไข  หรืออาการที่เกิด

จากปฏิกิริยาตอระบบอื่นๆ  ยกเวนในวัคซีน DTP (whole 

cell) จะมีอาการไขหรืออาการที่เกิดจากปฏิกิริยาตอระบบ

อื่นๆ ประมาณรอยละ 50 ของผูไดรับวัคซีน (ตารางที่ 1)

 1.2 อาการทีร่นุแรง (More serious, rare vaccine 

reactions) 

 จะพบไดนอยหลงัไดรบัวคัซนี สวนใหญของอาการ

ทีพ่บ มกัจะเปนอาการที่ไมมผีลของอาการในระยะยาว เชน 

อาการชัก เกร็ดเลือดต่ํา (Thrombocytopaenia) อาการ

หนามืด/เปนลม (Hypotonic Hyporesponsive Episodes) 

กรีดรองนาน (Persistent screaming) เปนตน (ตารางที่ 2)

2. เกิดขึ้นเน��องจากการบริหารจัดการการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค  (Programmatic error)

 เกิดจากการเก็บ การขนสง และการฉ�ดวัคซีน ซึ�ง

อาจจะเกิดการปวยเพียงรายเดียว หรือเปนกลุม (cluster) 

และพบวามีความสัมพันธกับผูใหบริการวัคซีน   หรือ

วัคซีนที่ใหในขวดเดียวกันนั้น  หรือจากวัคซีนหลายขวด  

ซึ�งอาจจะเกิดจากความบกพรองของระบบลูกโซความเย็น 

ความผิดพลาดที่พบ  ไดแก

 • การใหวัคซีนมากกวาในขนาดที่กําหนด

 • การฉ�ดวัคซีนผิดตําแหน�ง

 • การใชเข็มและกระบอกฉ�ดที่ไมสะอาด

 • การใชตัวทําละลายวัคซีนผิดชนิดหรือใชใน

ปริมาณที่ไมถูกตอง

 • การเตรียมวัคซีนผิดวิธี

 • การใชวัคซีนหรือตัวทําละลายวัคซีนที่ปนเปอน

เชื้อ

 • การเก็บวัคซีนไมถูกวิธี

 • การใชยาแทนวัคซีนหรือตัวทําละลาย

 • การฉ�ดวัคซีนในรายที่มีขอหามการฉ�ดวัคซีน

 การฉ�ดที่ไมสะอาด จะทําใหเกิดการติดเชื้อ เกิด

อาการเฉพาะที่ เชน เกิดฝ (Bacterial abscess) หรือเกิด

จากปฏิกิริยาตอระบบอื่นๆ เชน เกิดอาการ sepsis หรือ 

toxic shock syndrome นอกจากน�้เทคนิคการฉ�ดที่ผิดวิธี 

เชน ผสมตัวทําละลายกับวัคซีนไมดีพอ ฉ�ดวัคซีนตื้นเกิน

ไป หรือใชวัคซีนที่แชแข็ง จะทําใหเกิดฝไรเชื้อ (sterile 

abscess) และอาการเฉพาะที่ (ตารางที่ 3)

3. เกิดขึ้นจากความกังวลหรือความกลัวตอการฉ�ดวัคซีน

(Injection  reactions)

 เกิดขึ้นเน��องจากการตอบสนองของแตละบุคคล 

ตารางที่ 1  อาการที่ไมรุนแรงที่มีสาเหตุจากวัคซีน

 วัคซีน อาการเฉพาะที่ ไข                 อาการที่เกิดจากปฏิกิริยาตอระบบอื่นๆ

  (ปวด บวม แดง)  อาการ  รอยละ

 BCG 90-95 % - - -

 Hib 5 - 15 % 2 - 10 % - -

 Hepatitis B ผูใหญเกิดไดถึง 30 % 1 - 6 % - -

  เด็กเกิดไดถึง 5 %

 Measles/MMR 10 % 5-15 % ผื่น 5 

 Oral Polio Vaccine (OPV) ไมมี <1 % อุจจาระรวง ปวดศีรษะ ปวดกลามเน�้อ <1 

 Tetanus/DT 10 % * 10 % - 25 

 DTP 50 % 50 % - 55 

 * อัตราการเกิดอาการเฉพาะที่จะเพิ�มขึ้นรอยละ 50 - 85 ในเข็มกระตุนของวัคซีน Tetanus/DT

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 2)
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ตารางที่ 2  อาการที่รุนแรงที่มีสาเหตุจากวัคซีน

 วัคซีน อาการ ระยะเวลา อัตราการเกิด

   ที่เกิดอาการ อาการตอลานโดส

BCG Suppurative Lymphadenitis  2-6 เดือน  100-1,000                    

 BCG Osteitis  1-12 เดือน 0.01-300

 Disseminated BCG-infection 1-12 เดือน 0.19-1.56

Hib None known 

Hepatitis B Anaphylaxis 0-1 ชั�วโมง 1-2

Measles/MMR/MR Febrile Seizures 6-12 วัน 330

 Thrombocytopaenia  15-35 วัน 30

 Anaphylactoid (severe allergic reaction) 0-2 ชั�วโมง ~10

 Anaphylaxis 0-1 ชั�วโมง ~1

 Encephalopathy 6-12 วัน <1

Oral Polio (OPV) Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis (VAPP) 4-30 วัน ~0.4

Tetanus Brachial Neuritis  2-28 วัน   5-10

 Anaphylaxis 0-1 ชั�วโมง 0.4-10

Tetanus-diphtheria คลายปฏิกิริยาของ Tetanus vaccine

DTP Persistent (>3 hours) inconsolable screaming 0-24 ชั�วโมง 1,000-60,000

 Seizures 0-2 วัน 80-570

 Hypotonic Hyporesponsive Episode (HHE) 0-24 ชั�วโมง 30-990

 Anaphylaxis 0-1 ชั�วโมง 20

 Encephalopathy (อาจจะไมพบความเสี่ยง) 0-2 วัน 0-1

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 3)

ตารางที่ 3 สาเหตุของการเกิดอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดานการบริหารจัดการ
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคและอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 2)

 การบริหารจัดการการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น
 (Programmatic error) (Adverse event expected)

การฉ�ดที่ไมสะอาด เกิดการติดเชื้อ เชน เกิดฝในตําแหน�งที่ฉ�ดวัคซีน กลุมอาการ

• นําเข็มและกระบอกฉ�ดแบบใชครั้งเดียวกลับมาใชอีก เซพสิส toxic shock syndrome ติดเชื้อที่ถายทอดทาง

• ใชเข็มและกระบอกฉ�ดปนเปอนเชื้อ กระแสเลือด เชน ตับอักเสบ เอชไอวี

• วัคซีนหรือตัวทําละลายวัคซีนปนเปอนเชื้อ

• นําวัคซีนที่ผสมตัวทําละลายแลว และทิ้งไวเกินกําหนดเวลามาใช

การเตรียมวัคซีนผิดวิธี

• ผสมวัคซีนกับตัวทําละลายไมดีพอ  • เกิดฝในตําแหน�งที่ฉ�ด

• ใชยา แทนวัคซีนหรือตัวทําละลาย • อาการจะเกิดตามชนิดของยาที่ใชแทนวัคซีนหรือตัวทําละลาย

การฉ�ดวัคซีนผิดตําแหน�ง

• ฉ�ด BCG ใตผิวหนัง • เกิดอาการเฉพาะที่ หรือเกิดฝในตําแหน�งที่ฉ�ด

• ฉ�ด DTP/DT/TT ตื้นเกินไป • เกิดการทําลาย sciatic nerve

การขนสงและการเก็บวัคซีนไมถูกตอง เกิดอาการเฉพาะที่จากการใชวัคซีนแชแข็ง

การฉ�ดวัคซีนในรายที่มีขอหามการฉ�ดวัคซีน เกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง
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จากการคิดไปกอนลวงหนาเกี่ยวกับการฉ�ดวัคซีน ซึ�งจะไม

เกีย่วของกบัสารในวคัซนี ตวัอยางเชน อาการวงิเวยีนศรีษะ 

หนามืด เปนลม มักเปนอาการทั�วไปที่ไมรุนแรง จะพบได

ในเดก็ทีอ่ายมุากกวา 5 ขวบ การลดอาการเหลาน�อ้าจทาํได

โดยการลดความเครียดในขณะคอยการฉ�ดวัคซีน โดยลด

ระยะเวลาในการรอการฉ�ดวคัซนีลง  การใหอยูในหองรอฉ�ด

ทีม่อีากาศถายเท หรอืการเตรยีมวคัซนีใหไกลจากสายตาผู

ที่รอฉ�ดวัคซีน จะชวยลดอาการหนามืด เปนลมได อาการ

เหลาน�้อาจจะเกิดหลังจากไดรับการฉ�ดวัคซีนไปแลว เปน

เวลาหลายนาที 

 อาการ Hyperventilation เกิดจากสภาวะเครียด 

หรือกังวลใจเกี่ยวกับการฉ�ดวัคซีน จะทําใหเกิดอาการวิง

เวียนศีรษะ หนามืด เปนลม หวิวๆ ชาตามแขนขาปลาย

มือปลายเทา ในเด็กที่อายุนอยอาจจะมีอาการอื่นๆเชน 

อาเจยีน กลัน้หายใจ หรอืรองไหเพือ่หลกีเลีย่งการฉ�ดวคัซนี 

เปนตน ความกังวลตอการฉ�ดวัคซีนในบางราย อาจทําให

เกิดอาการชักได

4. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (Coincidental events)

 เกดิขึน้โดยไมไดมสีาเหตจุากวคัซนี หรอืจากความ

ผิดพลาดของการบริหารจัดการการสรางเสริมภูมิคุมกัน

โรค แตอาจเกิดอาการซึ�งเปนเพียงเหตุการณรวมโดยมิได

มีความเกี่ยวของกับการไดรับวัคซีน ตัวอยางเชน ในป 

พ.ศ. 2539 หลังจากการรณรงคใหวัคซีนโปลิโอ (National 

Immunization Days) ในประเทศหนึ�ง พบวามีรายงานผู

ปวยเกดิอาการอมัพาตหลงัจากไดรบัวคัซนี OPV เมือ่มกีาร

ตรวจพสิจูนทางหองปฏบิตักิารแลว พบ wild polio virus ใน

เดก็ แสดงวาเดก็คนน�ม้กีารตดิเชือ้ wild polio virus มากอน

ที่จะไดรับวัคซีน OPV เหตุการณน�้ไดรับการพิสูจนวาการ

เกดิอมัพาตในเดก็ครัง้น�้ไมไดเกดิจากวคัซนี แตเปนสาเหตุ

รวม (coincidental event)

5. เกิดขึ้นโดยไมทราบสาเหตุ (Unknown)

 เกิดขึ้นโดยไมสามารถระบุสาเหตุของการเกิดได  

แมวาจะไดสอบสวนพสิจูนหาสาเหตขุองการเกดิอาการภาย

หลงัไดรบัการสรางเสรมิภมูคิุมกนัโรคในทกุดานแลวกต็าม  

1. อาการเฉพาะที่ (Local Adverse Events)

 1.1 ฝมีเชื้อบริเวณที่ฉ�ด (Bacterial Abscess)

 หมายถงึ มรีอยนนูหรอืกอนในตาํแหน�งทีฉ่�ดวคัซนี

หรอืเซรุม และมอีาการบวมแดงรอบๆ ถาเจาะรอยนนูหรอื

กอนจะพบหนอง และอาจมไีข ผลการตรวจทางหองปฏบิตัิ

การพบเชือ้แบคทเีรยีจากการยอมสกีรมั หรอืเพาะเชือ้ หรอื

พบ Neutrophil โดดเดน (สัดสวนเกินรอยละ 50) มักเกิด

อาการภายใน 5 วันหลังจากไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกัน

โรค

 1.2 ฝไรเชื้อบริเวณที่ฉ�ด (Sterile Abscess)

 หมายถงึ มรีอยนนูหรอืกอนในตาํแหน�งทีฉ่�ดวคัซนี

หรอืเซรุม และไมมอีาการบวมแดง ถาเจาะรอยนนูหรอืกอน

จะไมพบหนอง มักเกิดอาการภายใน 5 วันหลังจากไดรับ

การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

 1.3 ตอมน้ําเหลืองอักเสบ (Lymphadenitis; 

Includes Suppurative Lymphadenitis)

 หมายถึง มีอาการตอมน้ําเหลืองโตอยางนอย 1.5 

ซม. กดเจ็บ มีรูเปดที่ผิวหนังของตอมน้ําเหลืองที่อักเสบ  

โดยสวนใหญเกิดภายใน 2 - 6 เดือนหลังไดรับการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค    มักเปนขางเดียวกับที่ฉ�ด (สวนใหญ

เปนที่รักแร)

 1.4 อาการเฉพาะทีท่ีเ่กดิขึน้อยางรนุแรง (Severe 

Local Reaction)

 หมายถึง มีอาการบวมแดงในตําแหน�งที่ฉ�ด บวม

ลามไปถึงขอที่อยูใกลที่สุด หรือปวดบวมแดงนานเกิน 3 

วนั มกัเกดิอาการภายใน 5 วนัหลงัจากไดรบัการสรางเสรมิ

ภูมิคุมกันโรค

2. อาการทางระบบประสาทสวนกลาง

(Central Nervous System Adverse Events)

 2.1 Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis 

(VAPP)

 หมายถงึ มอีาการกลามเน�อ้อมัพาตออนแรงอยาง

เฉ�ยบพลัน และมีไขในขณะที่ผูปวยเริ�มมีอาการอัมพาต 

อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรคที่พบได



ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  65ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 6 อาการภายหลังได�รับการสร�างเสร�มภูมิคุ�มกันโรค

โดยเกิดขึ้นภายใน 4 - 30 วันหลังจากไดรับวัคซีน OPV 

หรือเกิดขึ้นภายใน 4 - 75 วัน หลังจากสัมผัสกับผูที่ไดรับ

วคัซนี OPV และยงัคงมกีลามเน�อ้ออนแรงนานเกนิกวา 60 

วัน นับจากวันเริ�มมีอาการ ทั้งน�้จะตองไดรับการพิจารณา

จากคณะผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโรคโปลิโอ

 2.2 Guillain-Barré Syndrome (GBS)

 หมายถงึ มอีาการกลามเน�อ้อมัพาตออนแรงอยาง

เฉ�ยบพลันทั้งสองขาง และไมมีไขในขณะที่ผูปวยเริ�มมี

อาการอัมพาต มักเกิดอาการภายใน 6 สัปดาหหลังจากได

รับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

 2.3 อาการทางสมอง (Encephalopathy)

 หมายถึง มีอาการชัก มีการเปลี่ยนแปลงของ

สติสัมปชัญญะและพฤติกรรมอยางชัดเจนนานอยางนอย 

1 วัน โดยสวนใหญมักเกิดภายใน 72 ชั�วโมงหลังไดรับการ

สรางเสริมภูมิคุมกันโรค ยกเวน measles/MMR มักเกิด

ภายใน 7-12 วัน

 2.4 สมองอักเสบ (Encephalitis)

 หมายถึง มีอาการ ไข  มีอาการทางสมอง  เชน 

มึนงง สับสน ไมรูสึกตัว  เกร็ง  ชัก มีการเปลี่ยนแปลง

ทางทางพฤติกรรม มักเกิดอาการภายใน 30 วัน หลังจาก

ไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

 2.5 เยื่อหุมสมองอักเสบ  (Meningitis) 

 หมายถงึ มอีาการไขและคอแขง็ และอาจมอีาการ

ทางสมอง เชน มึนงง สับสน ไมรูสึกตัว เกร็ง  ชัก มัก

เกิดอาการภายใน 30 วัน หลังจากไดรับการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค

 2.6 Febrile Seizures 

 หมายถงึ มอีาการชกัรวมกบัมไีขสงูตัง้แต 38.5๐ ซ.

(วัดทางปาก)  มักเกิดอาการภายใน 15 วัน หลังจากไดรับ

การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

 2.7 Afebrile Seizures  

 หมายถึง มีอาการชักและไมมีไขรวมดวย มัก

เกิดอาการภายใน 15 วัน หลังจากไดรับการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค

 2.8 เสนประสาท Brachial อักเสบ (Brachial 

Neuritis)

 หมายถึง มีอาการบริเวณแขนที่ฉ�ดวัคซีน หรือ

ขางตรงขาม หรือทั้งสองขาง โดยมีอาการเจ็บปวดที่แขน

หรอืหวัไหล  มอีาการกลามเน�อ้แขนหรอืหวัไหลออนแรง มี

การเสื่อมของเสนประสาทบริเวณแขนและหัวไหล อาจสูญ

เสียความรูสึกบริเวณแขนขางเดียวหรือคนละขางกับการ

ฉ�ดวัคซีน หรืออาจเกิดขึ้นทั้ง 2 ขาง มักเกิดอาการภายใน 

2-28 วัน หลังจากไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

3. อาการอื่นๆ (Other Adverse Events)

 3.1 ไข (Fever) 

 หมายถงึ มอีาการไข โดยไมพบสาเหตอุืน่รวมดวย 

สวนใหญเกิดภายใน 1-2 วัน  ยกเวน measles และ MMR 

มักเกิดภายใน 5-12 วัน 

 3.2 อาการแพ (Allergic Reaction)

 หมายถึง มีอาการแพเล็กนอย โดยมีอาการทาง

ผิวหนัง เชน ลมพิษ ผิวหนังอักเสบเปนผื่นแดง ตุมพุพอง  

หายใจมเีสยีงวีด๊ บวมทีห่นา หรอืบวมทั�วไป  อาการจะเกดิ

ขึ้นภายใน 24 ชั�วโมง 

 3.3 Anaphylactoid Reaction (Acute Hypersen-

sitivity Reaction)

 หมายถึง มีอาการแพปานกลาง โดยมีอาการ

หายใจมีเสียงวี๊ด (wheezing) หอบจากหลอดลมหดเกร็ง 

หายใจมีเสียง Stridor ที่เกิดจากกลองเสียงหดเกร็งหรือ

บวม อาการทางผิวหนังไดแก ลมพิษ หนาบวม บวม

ทั�วรางกาย อาการจะเกิดขึ้นภายใน 2 ชั�วโมง 

 3.4 Anaphylaxis (Anaphylactic Shock)

 หมายถึง มีอาการแพรุนแรงที่นําไปสูภาวะไหล

เวียนโลหิตลมเหลว โดยเกิดขึ้นภายในไมกี่นาที มีอาการ

และอาการแสดงดงัน� ้ความดนัโลหติต่าํ ชพีจรเบา หรอืคลาํ

ไมได การเปลี่ยนแปลงระดับการรับรูสติสัมปชัญญะ  และ

อาจมอีาการอืน่รวมดวยดงัน�ค้อื หายใจมเีสยีงวีด๊ (wheez-

ing) หอบจากหลอดลมหดเกร็ง หายใจมีเสียง Stridor ที่

เกิดจากกลองเสียงหดเกร็งหรือบวม



วัคซีน66 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น

 3.5 อาการปวดขอ (Arthralgia)

 หมายถึง มีอาการปวดขอเล็กๆ ที่อยูตามสวน

ปลาย เชน ขอนิ้วมือ นิ้วเทา โดยไมมีอาการขอบวมแดง

นานตั้งแต 10 วันขึ้นไป มักเกิดอาการภายใน 8 สัปดาห 

หลังจากไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

 3.6 Disseminated BCG-itis

 หมายถงึ มอีาการตอมน้าํเหลอืงอกัเสบทั�วรางกาย 

ซึ�งมักเกิดขึ้นภายใน 1 - 12 เดือนหลังรับวัคซีนบีซีจี และ

มผีลการตรวจทางหองปฏบิตักิารพบเชือ้ Mycobacterium 

bovis สายพันธุบีซีจี

 3.7 อาการหนามืด/เปนลม (Hypotensive-

Hyporesponsive Episode : Shock Collapse)

 หมายถงึ มอีาการโดยเฉ�ยบพลนัภายใน 48 ชั�วโมง 

เปนเพียงชั�วคราวและหายเอง และมีอาการ ดังน�้คือ แขน

ขาออนแรง  การตอบสนองตอสิ�งเราลดลง ซีดหรือเขียว

 3.8 กระดูกและหรือกลามเน�้ออักเสบ (Osteitis/

Osteomyelitis)

 หมายถึง มีอาการกระดูกอักเสบ ซึ�งมักเกิดขึ้น

ภายใน 8 - 16 เดือนหลังรับวัคซีนบีซีจี และมีผลการตรวจ

ทางหองปฏิบัติการพบเชื้อ Mycobacterium bovis สาย

พันธุบีซีจี 

 3.9 กรีดรองนาน (Persistent Screaming)

 หมายถึง  มีอาการรองติดตอกันนานอยางนอย 

3 ชั�วโมง มเีสยีงกรดีรองเปนครัง้คราว มกัเกดิอาการภายใน 

24 ชั�วโมง หลังจากไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

 3.10 กลุมอาการเซพสิส (Sepsis)

 หมายถึง มีอาการเจ็บปวยรุนแรงเฉ�ยบพลัน อัน

เน��องมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และมีผลการตรวจพบ

เชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด มักเกิดอาการภายใน 5 วัน 

หลังจากไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

 3.11 Toxic Shock Syndrome

 หมายถงึ มอีาการไขสงูเฉ�ยบพลนั รวมกบัอาเจยีน 

และถายอุจจาระเปนน้ํา โดยเกิดภายใน 2 - 3 ชั�วโมงหลัง

ไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

 3.12 เกร็ดเลือดต่ํา (Thrombocytopaenia)

 หมายถึง มีเกร็ดเลือดต่ํากวา 50,000 เซลล/

ลบ.มม. และอาจพบอาการ ดังน�้คือ ไขสูง ชัก มีผื่น 

มีอาการเลือดออก อุจจาระรวง มักเกิดอาการภายใน 

8 สัปดาห หลังจากไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
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